
A kettős könywitelt vez€tő egyéb sz€rvezet
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúságimelléklete PK-142

K€.skeméti Tii Tárgyév: t'ToTiI'

Elótag

születési név:

születési ország néve:

születési telepÜlés neve:

születésiideje: ffl,f6E-ffi-tTl

t!'lajsa AlapÍtvány

szervezet s2ékhelye:
lrányítószám: EEEE Kiskunmajsa

Házszám:

KözterÜletjellegeI

E i"--l repcsanriz: FJ Emerer: f-___l eito,

Bejegyző határozat szárna, m.EB' óTiro FI4 n / 
] 4 d, [a / EE

Nyilvántanási szám:

sz€rvézet ádószáma:
[o|ál,,|.l.l,, ['lT]'TT'l
EEEEEEEE-E-EE

Képvis€ló aláÍrása:

KeltezésI

Kiskunm4sa

üÁJSA AtAPlTYÁ}ry

AdGzlln: 19$91741_03

EEEE-EE-EE
Kitöltővezió:2.52'0 NyomtátványvéEió|í'6 Nyomtatva: 2013.05.3í 08.41.19



#t4@ml
Edhdt

W
A kettős

egyszerűsített
kön}'witelt
beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklet€ l PK-142

Az egyszeÍúsÍtett éves beszámoló mérlege
Elózó év El6z6 év

helyesbÍtése
Iáígyév

EszKÖzÖK (AKTíVÁX)

A' BeiektetelteszkÖzÖk 11818 12 353
l' lmmateÍ]ális javak

ll. ÍáÍgyi eszkö?ok 11818 r2 353

ll l' Befektetetl pénzÜqyi eszkÖzök

B' FoÍgóeszközÖk 222 24 037

1' Készletek

ll' KöVetelések 93 627

ll' É(ékpaplrok

L29 23 4L
c' AhIv idóbeli elhátáÍrlások

EszKÖZÖK ÖsszEsEN L2 04Í 36 3a4
FoRRÁsoK (PAsszÍVÁK)
D. SajA trke a7ü s 477

l' lnduló tóke/jegyzett tóke 5 5
ll' Tőlevál|ozáíeÍedmény 9 654 I772
lll' Lekölött tanalék

lV' Énékeiési tarta]ék

V' Tárgyóvi eredmény a]aptevékenységból -94t 1160
Vl ÍárgyéVi eÍdemény Vállalkozási tevékenységbrl

E céhartaékok

F' Kötelezettségek 3 323 6 137
Hatlasoí0 t kÓtelezettseqek

ll' HosszÚ lejáratÚ kö|elezettségek

lll' RóVid leiáratÚ kÓelezettséoek 3 323 6 437

G PasszÍV idóbeli e határolások 21 000

FoRRÁsoK ÖsszEsEN 12 041. 37 014
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A kettős könylwitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és kózháíznúsági melléklete

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

1' Énékésítés nettó álbevétele 426 89S azt 499

2 Aktivált saját teÍesítmények

3' EqVéb bevételek
5 A3t 113A! tl3a!

_ taqdíi' alapiótol kapott
héfi7étÁl

5 A3i 11 3a! 5 437 11344

4. Pénzügyi műv€letek bevételei 499 499

5' RendkíVijli bevételék

_ alapítótÓl kapott befizetés

A' Összes bevéiel (!+2+3+4+5) 6 66! 12 1Ai 6 66r a2 7Aa

ebból llJzhásznu revélenvséo
bévéléléi 6 66r 6 56r 12 7A!

6. Anyag]éliegű r.áJoldítások 7 33t 1 434 733l 1432

7' sz€mélyi ]elleql] ráfoíd ítások 6 33t 6 33Í

ebból: vezetó Íi5zÍséovlselók
illí.lá.ái

8' Énékcsökkenési leiras 272 272

9' Egyéb láfoldítások 3 070 3 07(

10' PénzÚovlmÜveletek

XitöllÖveziÓ|2'52'o Nyomtatványvézió|1.6 Nyomtatva: 20 13.05.3í 08'4''20
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A kenős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsit€tt beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszerűsített éves beszámoló efedmény.kimutatiísa 2. 
4datokezelrÚthlban.)

Vállalkozdi G'ékenyséq

r1' Rendklvoli láÍoldÍtások

B' Összes táíordÍtás
(6+7+8+9+10+11) 7 50t L1621 7 60É L162i

ebból' közhasznú tevél'€nvséo
ráfordltsa

c' AdózáLs elóni eredmélry (A_B) -942 1154 -94.2 1 156

12' Adóf izetési krtelezettség

D' Adózon eÍedmény (c_12)
-942 115C -942 1156

13' JÓváhagyon osztalék

E' Tárcyévi eÍedmény (D_13)
-942 1 156 '942 1 156

Táiéko2taló ádatok

A' Kozponli költségvelé5i

B' HelÍ ontormányzati
költséovelési lámoqatás

c' 42 EUlóoai Unió sÍULtUrális
a]aolalból ;lletve a Kohézlrs
A a'pból nyJ]tort Íámogárá6

D' Normat1v támogatas

E A személyi |övedelmadó
médhdl ál 

^2i\í 
í é<a én.k 

^dá" 
ó

renóelkezése szerinti
felhasználásáÍól szóló 1996' éVi
cl\V]'Iöívény alapján k utalt 3t 3t

F' Közszolgáltalási bevétel

A2 adalok lónywizsgalafial a á van1ak ldmaszfua'
KönwvizB9álói záradék I tsen fr re.

Kitöltó v€zló:2.52.0 Nyomtatvány vélzló:1.6 Nyomtatva: 2013.05.31 08.4í'2o



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámo|ója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szeívezet a2onosÍtó adataj

2. Tálgyévben végzett alapcél szérinti és kózhasznú tevék6ny3égek bemutatása

3. Kö2hasznú tevékenységek bemutatása (evékenységénként)

1.1 Név

L2 székhely

lÉnyltószám: EEEE Település:

Kálvária KözteÍÜlet jel eqe: !,T----__l

tfHászám: la; 
____l Lépcsóhaz: f____-.l emetel I AjtÓ:

1.3 Bejegyzo határozat szama: pp. ffi 'lsltl0lgFn'ETö]aFl/EE
l.4Nyilvántanásiszám: [í|',,EE,,['lT]-'ff']
1.4szervezetadószáma, EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve:

nyunk üÍgyóvbon is árÁdrÁ az átala alapitott MaiEáón diiat folyiatva ez álta] a h€lyi ónékekgt
eml'erek m.gbecsülésé! lsmét msgs:ervé:rÜk és méglánonuk a lQtolikus Egyhá2zal kö'Öse. a

yérszéntélö ünnepségér ésa bú:8zémelé.r- lPA pályá2al ker€rében vállalkozásí€jles'Ésl p.ogram
erósÍrerill l'apcBolatainkai valda3ági magyaÍ válla|kozásokkál és szprvezetekkel. A MagyaÍ Megújuló

szöv€r5é99el kozösen GyergÉs..enhiklósrn 3zakmai káacÍénclá! sz!.YEnlnk a me!Úiuló
témalórében. Ez ára' é!.g"l aettiink Alap|tó okarafunkbat! válatt kómygerYédelmi célF'nk

égvalósÍtásának á3 .gyben iovább ápoltuk €gyre 32élé3€dó kapcsolátáinkÁt a hátáÍon rÚli m.gyaIokkáJ.

3.1

3.4

3.5

KÖzhasznú tevékenység Íneqnevezései Kultúrális örökséo meoóvása

KözhasznÚ levékenységhez kapcsolódó kÓzteladat, jogszabályhely: 1997. évi cLVl. Tv. szérlnt

KÖzhőznÚ tevékenység célcsopoíja: Kiskunmaisa váÍos Ara!

Közhasznú levékenységből Íész€sÜ ők 1étszáma:

KÖzhasznÚ tevékenység Íóbb eredményei:
2000

kulüláis i'rÖkság megóvá€a tgrülgtán vég'efi revékenységÜnk eíedmónyeként bvább ápoltuk ar a
agyomántÍ' amely révén a aélyi kö.össéqek meqerosódhetnek és tovább ápolháriák élÖd€it

mlá'yaig. Az ez.n a rédjlete. végzett ta'bb éves munkink .evén sik rult erösircnÜnt e helyi
et rozáB.réjál 6ikerÜh még inkább kÖzösséqga xovácsolni érinr.rrclet

Kltöltó vezió:2'52'0 Nyomtatvány veu ió|1.6 Nyomtatva: 2013.05.31 08.41.20



A kenős könYwilelt vezető esvéb szervezet
€gyszerűsítettbeszámolójaés közháéznúságimellék]ete PK-l42

4.\ Felhasznált VagyoneleÍn megnevezése

4.2 Felhasznáh vagyonélem megnevezése

4.3 Felhasznált vagyon€lem megnevezése

Xözheznú tévékenvséo érdékébén
Íelhasznált vaqvon kimütatása

KÖzhasznú tevék€nvséo érdekében
f elhasznált vagyon kimülatása

0

5' cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység éídekében felhasznált vágyon kimutatása

6' vezetr tisztségviselŐknék nyújton junatás

51 cél szerinti juttalás megnevezése ElózŐ év Tárcyév

Pályázáti támogatá! 6 66r t2 ?Aa

5-2 cél szerinti juttatás megnevezése El6zó éy Tárgy éV

0

53 cél szerinti jutatlás meqnevezése Tárgy év

cél sz€rinti juttaÉsok kimutarásá
6 66, 12 7A1

cél szerinti iuttatások kimutatása
6 66r LZ 1aa

Tisztség Elózó év (1) ÍáÍgyéy (2)

o
Tisztség Előző éV (1) IáÍgy év (2)

Vezét6 tiszlségviselőknek nyuilon

KitÖltó veft ló|2'52'0 NyoÍntátvány vezió:1'6 Nyomtatvar 2013.05.31 08.41.20
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervez€t
egyszerűsítettbeszámolójaésközhasznúságimelléklete PK-L42

7. Közhasznú iogállás megállapításához szÚkséges mutatók

Alapadatok E)óző év (l) TáÍgyéV (2)

B. Éves összes bevétel 6 664 LZ 783

ebből:

c. A szeín élyi iövedelemadó meqha&irozotl részének a'
adózó rendelkezése s2erinti felhasználásáról szóló
1995' évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg 34

D. Közszolgáltatási bevétel

E' NormalÍv támogatás

F' Az EuróDaiUnió slrukturálls alaDiaiból. illetve
a Kohdziós A lapból nyújtott tám oq'alás

G. Korrigált bevétel IB-(c+D+E+F)] 6 63( L2 741

H. Összes ráíordÍtás (kiadás) 7 60( LL 62",

l. Ebből személyi jelleg ű ráfordÍtás 6 33t

J. Közhasznú tevékenység ráÍordításai

K' Adózott eredmény -942 1 15(

L. A szervezet munkáiában közreműködó kózérdekíl önkénles
tévékénvséoét védzó's2emélvék száma
Ía kózérá€kÚ ijnkántes tevékánvséorói szóló
2005. évi LxxXVlll. tórvénynek íneg_íelelően)

ErőÍor r as e] látotsáo nutatói

lgen
Ecrv. 32. 9 (4) a) [(81+82)/2> 1.004.044. - Ft] tr !
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=A] B !
EcÚ' 32' 5 (4) c) ftl1+l2-A1-A2)/(H1+H2)>=0'25] x !

T ár s ad al m i t ám og atotts ág m u taló i

EcN. 32. E (5) a) [(c1+c2)/(G1+G2) >=0,A2] u B
Ed'/. 32. S (5) b) IJx+J2)/(H1+H2)>=a,51 ! B
Ecrv 32. 5 (5) c) t(1+L2y2>= 10 fó] ll tr

MajsaAlapÍtvány

Kitöltő ver2ió|2.52.0 Nyontawány verzió:í.6 Nyomtatva: 2013'05'3 í 08'41.20



A kellős kön].}ryitelt vezető egyéb szerwezet
egyszerűsitett beszámolója és kiizhasznúsági melléklete l PI(-142

Jlt
/ "*."*",.*.,

TárÍoqatási proqíam elnevezése:
Vlagyd.Eág_szerbia lPA ltatiron Atnyúló EgÉtl'nüka'dési Plo9ram
rsuptssMFirm. lHusRBiLooa! zr!1o74

Támogató megnevezése] \'emzet Fejl8ztési rrEynökség és |larional Dd.lopménr Aqéncy

kÖzponri költségvetés

Önko.miánrzati kÖ|tséovetés

m

!
m

!
Támogatas idótartama: 4' hónaP

TámoqatásiÖsszeqi 15 5oO

- ebből a rárEyéVre iutó Ósszeg; 12 500

_ tárqyéVben Íelhasznált Összeq: 12 500

_ tÍgyéVben folyósílott ósszeg:
6 305

! Vissza nem téítendő m

Íár9yévb€n Íélhasznált összog részlétézé3é i09cÍmenként

6 337

Dologi t zzo

0

7 587

Támogarás rárgyév| í€lhdíál&ának s2Öveges bémutatág:

l proqram k€relebén nynókonféÍén.lái tanottunai Pl3g.amba bevont szer€plók ré3:vétélével. Ezt köwtócn
ronlapunkon virtuáis inkubát6rh&át alakhottunk ki, melyre a' élintétl vállalkozások beJellk€'hen€k. Képzéseke! és
rzatmá kirándolásokáí raíották a programb részt vev6 v4d*ígi és magyarcrszági p$tnér€l gz:áLmára. Ezzel

'Áthu.amosan 'olyffi.tosan 
vÉgeztÜk . Páyázat bonyolÍÉ.áho! s2.lkséges adminlszÜariv tgéndökel.

Az úzlell évben végze tobb tevek6nységék és pÍogramoK osmUbrasa
A progran keretébén ny|tókoníéÉnclái tárr.í!nk a Programba benonr stérpló k .észvételévél. Ezt köveróen
ronlapr'nkon virtt'áls intübáoÍháar a]a'ítsmrnl k|, B€lyrs az é.i.rdr váh'ko'ások bejelenrko:h€tték. Képzés€kr és
rzakm'i kirándutásokár tánolrak á pmgíambah részt vevö va'de*Ji és m.gyaÍo.s'áoi pannBét 3zámára Ezzel

'árhuzámosan 
tolyamatosan ve€é'rük a páy&aa blnyolltÁsához srúksé!és adminis2traűv t€€ndöker.

Kltöltó vezló |2.52'0 NyomlatYány vsÍzló|1.6 Nyomtatva: 2013'05.31 08'4í'20



A kettős könv!r'/itelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet 
1

és közhasznúsági melléklete I PK-l42

Támogalási program elnevezése:
\ h.lyi rermés.et, loJlt!.álg és éPiléí o.ok5é9 t llá]&á és bemlr!úsá

Támogató meonevezései vlézi'gddaságl és vidékíéJlt9tési Livatal

kÖzponti kóllséqvetés m

önkormányzati kó]tségvetés !
!
!

Támogatás időtanamá

1,2íJíJ

_ ebbóla táÍgyéVre jutÓ ósszeg: 614

' tárgyéVben Íelhasznált Összeg: 614

_ (álgyévben lolyósllon Ósszeg:
o

! V ssza nem lélilendŐ B
Tárgyévben'élhas'nált ósszég részlétezéso iogcÍmenként

o

Do ogi 614

o

6!4

Íano9.rás tálgyévi íelhasználásának szóv€ges bemutólása:
v AltpltuáLÍty álral 2olt_bén benyúltoÍ pájytat a tárgyévb.n ldl siLerés. célunt az volr. hoqy kjskunm4sá és rérségé
?rmés.etl és éphétt örökségéröl élektonikuB Íormában gyűjtsméní készítsÜnk és a'r a' ltt élók s.á'nára bemutassul.
'ályri.atunk á2 ehhét s:Ükséges e3'trzók blszortésére irányult. Au .szközók egy Íészét Érgywb€n beszer€ztük' A

'.ogram 
íolytaÉsára é3 a gyűir€mény elkés:íéséré é2t kövelÓen ksríil sor.

Az uzleü évDen vegzen lobD levexenysegek és Pro9Íámok bemutálasa
ql AaPlvÁny átálzoLl'ben benyÚibn p'dyázd a rÁrgyévbé. letr siker$. célunk a2 volr' hogy Kiskunmaj5.és iér3é!e
€rmés:atl és épílett örókségéról glékrÍrnikus íormában gyüitgményt kés'ltsunk és ázt a2 n élók gámáIa l'€mUtássuk.

'alyáatunka2 ehhe' 32ükséges É2kózök b€s'grzésér€ iÍányllt. A2 egkÖzÖk é9y ré9á Érgyévb€. bész...zrilk. A

'roqram 
ÍolyÍáüisára ó3 a gyÜjt mény elkészltésére é2t ka'wóen kerúl 9r.

Kltrltó v6zió:2'52'0 Nyontatvány v€12ló|1.6 Nyomtatva: 2013.0s.31 08.41.20


